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www.K2ELECTRONICS.pl 
 

 
Deklaracja zgodności nr 1/2013 
My, firma K2 Electronics, ul. Słowiańska 6a/13, 28-300 Jędrzejów, deklarujemy  
z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator „AGNI 2” , 
230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Pracy i Polityki Społecznej. (Dz.U.03.49.414) z dnia 12 marca 2003 roku, wdrażającego 
postanowienia Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) 2006/95/WE. 
 
Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane PN-EN 60730-1:2002. 
Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy 01.07.2013. 
 
Właściciel: 
Konrad Jaszczyk 
 
Jędrzejów 01.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIECIEM! 

 
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie 
przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że regulator nie jest 

podłączony do sieci!  
 

Przewody uziemiające wszystkich podłączonych do regulatora urządzeń (pomp, 
wentylatora, silnika podajnika) należy podłączyć wewnątrz tych urządzeń.  
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Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. 
Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru skuteczności zerowania 

silników elektrycznych, kotła ,oraz pomiaru 
izolacji przewodów elektrycznych. 

 

UWAGA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYŁADOWANIA ATMOSFERYCZNE MOGĄ 
USZKODZIĆ ELEKTRONIKĘ REGULATORA ORAZ 

PODŁĄCZONE DO NIEGO ODBIORNIKI 
 

W CZASIE BURZY NALEŻY ODŁĄCZYĆ 
REGULATOR Z SIECI 

 

Czujniki regulatora przystosowane są do pracy na sucho, zanurzanie w cieczach typu 

woda, olej itp. grozi ich uszkodzeniem. 
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KAŻDY STEROWNIK NALEŻY USTAWIĆ INDYWIDUALNIE DLA WŁASNYCH POTRZEB,  
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU I KALORYCZNOŚCI OPAŁU STOSOWANEGO DO PALENIA, 
JAK RÓWNIEŻ TYPU KOTŁA.  
 
ZA BŁĘDNE USTAWIENIA REGULATORA FIRMA       
NIE ODPOWIADA. 
 

1. ZASADA DZIAŁANIA, OPIS. 

Mikroprocesorowy regulator “AGNI 2” przeznaczony jest do sterowania: 

- nadmuchem 

- pompą C.O. 

- pompą C.W.U. 

Zadaniem regulatora jest utrzymywanie na kotle zadanej temperatury za pomocą wentylatora i opcjonalnie 

podłączonego regulatora pokojowego. 

Regulator może sterować praca kotłów opalanych każdym rodzajem paliwa jak również biomasa (słoma, 

zrębki, pelet, wióry itp.) sterownik wyposażony został w dwu funkcyjne wejście typu RJ9, do którego można 

podłączyć dodatkową sondę mierzącą temperaturę spalin (SP502). 

 

FUNKCJE DODATKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 

Regulator pokojowy - sterownik jest wyposażony w dodatkowe wyjście na regulator pokojowy, który po 
podłączeniu pełni funkcję nadrzędną. Zastosowanie regulatora pokojowego pozwala na oszczędności opału, 
zaletą jest również utrzymanie stałej temp.  
w pomieszczeniu. 

Blokada przedmuchu funkcja ta zabezpiecza dodatkowo kocioł przed przegrzaniem, uaktywnia się 
wówczas, gdy temp. na piecu wzrośnie o 10°C powyżej temp. zadanej. Przedmuchy zostaną przywrócone, 
gdy temp. spadnie do temp. zadeklarowanej.  

Regulator posiada niezależne dodatkowe zabezpieczenie termiczne. Umieszczenie termika razem z 
czujnikiem temperatury w miedzianej obudowie gwarantuje natychmiastowe wyłączenie wentylatora, gdy 
temperatura kotła przekroczy 90°C. 

Pamięć funkcji podczas braku zasilania w przypadku braku zasilania wszystkie funkcje ustawione przez 

użytkownika zostają zapamiętane. 

Powolny start dmuchawy przy przedmuchach - rozwiązanie takie zapobiega nagłym wybuchom gazów 
nagromadzonych w kotle. 

Sterowanie proporcjonalne (PID) sterownik poprzez płynną regulację obrotów dmuchawy dawkuje dopływ 
powietrza do paleniska poprawiając jakość spalania, użytkownik ma możliwość zmiany parametrów tej 
funkcji jak i jej wyłączenia. 

Priorytet CWU – pompa C.O. zostanie załączona po osiągnięciu temperatury zadanej C.W.U.  

Tryb letni pompy CWU – w tym trybie pracuje tylko pompa C.W.U. Gdy temperatura na kotle wzrośnie 

powyżej 75*C załączona zostanie pompa C.O. aby zapobiec przegrzaniu pieca. 
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Anty stop funkcja ta zapobiega zatarciu pompy w sezonie letnim, gdy jest ona nieużywana. Regulator, co 10 dni 
załącza pompę na 5 minut. 

Anty zamarzanie zapobiega zamarznięciu wody w instalacji C.O. załączając pompę poniżej 5°C na 5 minut, co 1 
godzinę. 

 

2. KALIBRACJA I OPIS MENU 

 

REGULATOR DYSPONUJE DWOMA RODZAJAMI MENU 

1. Prostym, poruszamy się po nim naciskając przycisk , regulator podświetla po kolei diody po 
lewej stronie, a na wyświetlaczu podawana jest dana wartość. Regulacji danego parametru 
dokonujemy przy pomocy klawiszy   po podświetleniu odpowiedniej diody.  
 
W MENU tym mamy możliwość ustawienia i sprawdzenia takich parametrów jak: 

 

Tab1. 

 

Diody Wyświetlacz Wartość 
domyślna 

Zakres regulacji 

1. Temperatura C.O. Aktualna temperatura w kotle 50*C Od 30*C do 80*C 

2. Temperatura C.W.U. Aktualnej temperatura w wymienniku 

(bojler) 

OFF - 

wyłączona 

Od 30*C do 

temperatura zadana – 

spadek temperatury. 

3. Moc dmuchawy Ustawiona maksymalna mocy 

dmuchawy 

7 Od 1 do 10 

4. Czas przedmuchu Długość pracy dmuchawy mierzona w 

sekundach, gdy sterownik znajduje się 

w trybie podtrzymania, 0 – wyłączenie 

przedmuchów. 

8  

5. Przerwa przedmuchu Minimalna długość przerwy pomiędzy 

przedmuchami mierzona w minutach, 

gdy sterownik znajduje się w trybie 

podtrzymania. Czas ten ulega 

automatycznemu wydłużeniu, gdy 

temperatura na kotle przekroczy 

temperaturę zadaną. 

2  

6. Histereza Histereza określa wahania 

temperatury, przy których regulator nie 

podejmuje działania. W parametrze 

tym definiujemy dwie histerezy 

oddzielnie dla pompy C.O.  
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Diody Wyświetlacz Wartość 
domyślna 

Zakres regulacji 

i pompy C.W.U. Na wyświetlaczu 

pojawia się kolejno: 

c – pompa c.o. 
u – pompa c.w.u. 

7. Praca Informacja o trybie, w jakim znajduje 

się regulator: 

- świecenie ciągłym światłem – 

praca/rozpalanie 

- pulsowanie – wygaszanie 

- zgaszona – kocioł wygaszony 

  

 

2. Zaawansowanym, które uruchamiamy naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk  
i następnie naciskając ponownie przycisk          poruszamy się po funkcjach zaawansowanych. 

 

Tab2. 

 

Diody Wyświetlacz Wartość 
domyślna 

Zakres regulacji 

 FP – tryb pracy pompy C.W.U. 

0 – wyłączona 

1 – włączona 

2 – priorytet 

3 – letni 

FP0  

 c – temperatura załączenia pompy c.o. 
u – temperatura załączenia pompy 

c.w.u. 

c30  
u30 

 

 Po – tryb pracy regulatora 

pokojowego. 

Po0 – wyłączony 

Po1 – włączony, sygnał z regulatora 

pokojowego przełącza sterownik kotła 

w trym podtrzymania (nie podnosi 

temperatury na kotle) 

Po2 – włączony, sygnał z regulatora 

pokojowego wyłącza pompę C.O. Ze 

względów bezpieczeństwa pompa 
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Diody Wyświetlacz Wartość 
domyślna 

Zakres regulacji 

zostanie bezwzględnie włączona, gdy 

temperatura na kotle wzrośnie o 10*C 

powyżej zadanej lub przekroczy 80*C 

 H – PROPORCJONALNOŚĆ, 

Użytkownik deklaruje ile stopni przed 

temperaturą zadaną dmuchawa 

zacznie redukować moc (10% co 1°C). 

Wyłączenie funkcji sterowania 

proporcjonalnego może powodować 
przeciąganie temperatury powyżej 

zadanej. 

  

 d – delta C.W.U. Spadek temperatury 

pomiędzy kotłem, a zasobnikiem wody. 

Parametr ten zapobiega wychładzaniu 

wody w bojlerze.. 

  

4. Czas przedmuchu 

(pulsująca) 

Czas rozpalania mierzony w minutach, 

w parametrze tym definiujemy 

maksymalny czas, w jakim kocioł ma 

osiągnąć temperaturę zadaną. 

Ustawienie parametru na wartość 0 

wyłącza tą funkcję. 

  

5. Przerwa przedmuchu 

(pulsująca) 

Czas wygaszania mierzony w 

minutach, w parametrze tym 

definiujemy przez jaki czas sterownik 

ma próbować podnieść temperaturę 

gdy spadnie poniżej temperatury 

zadanej - histereza 

  

1. Temperatura C.O. 

(szybkie pulsowanie) 

Aktualna temperatura spalin, funkcja ta 

jest niedostępna, gdy do regulatora nie 

jest podłączona sonda SP502 

  

2. Temperatura C.W.U. 

(szybkie pulsowanie) 

Maksymalna temperatura spalin, po 

osiągnięciu temperatury regulator 

automatycznie zredukuje moc 

dmuchawy do 10%, 20*C powyżej tej 

temperatury wyłączona zostanie 

dmuchawa. Funkcja ta jest 

niedostępna gdy do regulatora nie jest 

podłączona sonda SP502 

  

6. Histereza 

(szybkie pulsowanie) 

Histereza określa wahania temperatury 

spalin, przy których regulator nie 

podejmuje działania. 
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UWAGA !  Regulator automatycznie opuszcza MENU zaawansowane po kilku 
sekundach bezczynności.  

3. ROZPALANIE / WYGASZANIE 

Naciśnięcie przycisku  startuje proces rozpalania, automatycznie uruchamiana zostaje dmuchawa,  

co sygnalizowane jest podświetleniem piktogramu DMUCHAWY  oraz zapaleniem diody z opisem 

PRACA. Ponowne wciśnięcie przycisku START/STOP   przełącza regulator w tryb wygaszania, 

dmuchawa zostaje wyłączona, a dioda PRACY 

zacznie pulsować. 

 

4.  WŁĄCZENIE I WYBÓR TRYBU PRACY DLA POMPY C.W.U. 

Pompa C.W.U. po przywróceniu ustawień fabryczny jest WYŁĄCZONA, aktywujemy ją zmieniając parametr 
FP pracy w MENU zaawansowanym Tab2.. Sterowanie dodatkową pompą może odbywać się w jednym z 
trzech trybów, tj.: 
- 1 - standardowym – pompa włączana jest, gdy kocioł osiągnie zadaną temperaturę 
- 2 - priorytetu – pompa C.W.U. uruchamiana jest jako pierwsza, dopiero, gdy zostanie osiągnięta 
temperatura zadana na bojlerze załączana jest pompa C.O. 
- 3 - letnim – załączana jest wyłącznie pompa C.W.U. Automatycznie aktywowana jest dodatkowa funkcja 

zabezpieczająca przed przegrzaniem kotła. Regulator bezwzględnie uruchomi pompę C.O., gdy temperatura 

na kotle przekroczy 85°C. 

- 4 – tryb kondensatora ciepła, po włączeniu trybu pracy na 1 i ustawieniu temperatury zadanej C.W.U. na 0 

aktywujemy tryb pracy, w którym pompa będzie pracować za każdym razem gdy temperatura na kotle 

będzie wyższa od temperatury na zbiorniku minus deltę CWU ustalonej w menu zaawansowanym. 

 

5. UWAGI dot. REGULATORA POKOJOWEGO 

Do sterownika można podłączyć tylko regulator pokojowy, który działa na zasadzie 
zwierania i rozwierania obwodu. Podłączenie regulatora pokojowego załączającego napięcie na wyjście 
regulatora grozi jego uszkodzeniem nie objętą gwarancją! Po poprawnym podłączeniu przewodów, funkcję 
regulatora pokojowego aktywujemy w MENU regulatora zgodnie z opisem umieszczonym w tabeli Tab2.  
 
 
1. Obwód zwarty tryb pracy 
2. Obwód rozwarty tryb spoczynku 
 
 
 
 
UWAGA !!! 
 
NIE NALEŻY AKTYWOWAĆ  
OBSŁUGI REGULATORA POKOJOWEGO, JEŻELI NIE ZOSTAŁ POPRAWNIE 
PODŁĄCZONY. USZKODZONY PRZEWÓD ŁĄCZĄCY OBA URZĄDZENIA MOŻE 
POWODOWAĆ NIESTABILNĄ PRACĘ REGULATORA. 
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6. PODŁĄCZANIE REGULATORA POKOJOWEGO I SONDY DO POMIARU 
TEMPERATURY SPALIN (SP502) 

Regulator pokojowy podłączamy do sterownika kotła za pomocą przewodu dwu żyłowego zakończonego 

wtykiem RJ9 zgodnie z opisem poniżej. 

 

Styki 1 i 4 złącza służą do podłączenia sondy do pomiaru temperatury spalin.  
 
UWAGA !!! 
Do regulatora można podłączyć tylko dedykowaną sondę o ozn. SP502, podłączenie 
innego czujnika lub podanie napięcia na złącze grozi jego uszkodzeniem. Tego typu 
usterka nie jest objęta naprawą gwarancyjną. 
 
7. KALIBRACJA PIERWSZEGO BIEGU DMUCHAWY 
 
Producenci dmuchaw stosują różnego rodzaju silniki napędzające wentylator, może pojawić się potrzeba 
przeprowadzenia kalibracji minimalnych obrotów dmuchawy.  
 
Kalibracji dokonujemy ustawiając moc dmuchawy na 10%, a następnie wyłączamy regulator. Naciskamy i 

przytrzymujemy  następnie załączamy wyłącznik, na „1” gdy na wyświetlaczu pojawi się napis Cal 
i załączy się dmuchawa wówczas zwalniamy przycisk i ustawiamy żądaną wartość z przedziału od 
30 – 99 [im wyższa wartość tym pierwszy bieg dmuchawy wolniejszy]. Zmieniając wartość obserwujemy 
dmuchawę, dążymy do ustawienia minimalnych obrotów, przy których dmucha poprawnie będzie pracować. 
Wyższe biegi zostaną automatycznie dostosowane. 
 

8. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH 

Aby powrócić do ustawień fabrycznych należy wyłącznikiem przełączyć sterownik na pozycje „0” poczym trzymając 

naciśniety przycisk  załączamy wyłącznik na „1” gdy na wyświetlaczu pojawi się napis dEF zwalniamy przycisk. 

9. ZABEZPIECZNIA / ALARMY 

Regulator wyposażony jest w szereg zabezpieczeń, które sygnalizowane są na wyświetlaczu LED oraz dźwiękowo: 

c1 - sygnalizuje przekroczenie temperatury zadanej pieca o 15°C powyżej temperatury zadanej. 

c2 – sygnalizuje przekroczenie temperatury 85°C na piecu. 

c3 - sygnalizuje uszkodzenie czujnika temperatury 

Regulator posiada niezależne dodatkowe zabezpieczenie termiczne. Umieszczenie termika razem  
z czujnikiem temperatury w miedzianej obudowie gwarantuje natychmiastowe odcięcie obwodu wentylatora, 
gdy temperatura kotła przekroczy 90°C. Usterka któregokolwiek z czujników czy znaczne przekroczenie 
temperatury sygnalizowane jest pulsującym dźwiękiem i wyświetleniem komunikatu  
na regulatorze oraz załączeniem wszystkich pomp. 
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10. KONSERWACJA 
 

Przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania należy sprawdzić stan techniczny przewodów, 
mocowania oraz oczyścić sterownik z kurzu i innych zanieczyszczeń. Należy również dokonać pomiaru 
uziemienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 
URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! 

 
Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem 
(podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że regulator 
nie jest podłączony do sieci! 
 
Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne! 
 
Nie wolno stosować żadnych zaworów zamykających obieg wody centralnego 
ogrzewania. 
Muszą być zamontowane zawory bezpieczeństwa, zawory ciśnieniowe, zbiornik 
wyrównawczy, zabezpieczające kocioł przed zagotowaniem wody w układzie 
centralnego ogrzewania. 
Sterownik musi być podłączony do gniazdka z uziemieniem  
(instalacja w układzie TN-S).  
 
Przewody uziemiające wszystkich podłączonych do regulatora urządzeń (pompy, 
wentylator, silnik podajnika) muszą być uziemione 
W trakcie podłączania sterownika należy dokonać pomiaru skuteczności uziemienia.  
Kable nie mogą być narażone na działanie temperatur powyżej 90°C. 
Należy je odizolować od elementów pieca nagrzewających się do wysokich 
temperatur! 

 
UWAGA!!! 

 
Czujniki przystosowane są do pracy na sucho, zanurzanie w cieczach typu 
woda, olej itp. grozi ich uszkodzeniem. 
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11. PARAMETRY ZASILAJĄCE REGULATORA 
 

Zasilanie 230V (+5%/-10%) 50Hz 
Dopuszczalne obciążenie łączne wyjść 2A 
Zabezpieczenie elektryczne Bezpiecznik polimerowy 2A 
IP 30 
Klasa I 
 
 

12. WARUNKI GWARANCJI 
 
1. Producent gwarantuje sprawne działanie sprzętu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi 
opisanymi w instrukcji obsługi w okresie 30 miesięcy od daty sprzedaży, ale nie dłużej niż 36 miesięcy od 
daty produkcji. 
2. Ujawnione w okresie gwarancji usterki i wady będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie 
nie przekraczającym 14 dni, począwszy od daty przyjęcia produktu do naprawy. 
3. W celu usunięcia usterki Reklamujący powinien dostarczyć produkt osobiście lub za pomocą poczty na 
adres serwisu podany na stronie 18. 
4. Dostarczony sprzęt powinien być: kompletny, czysty, w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (ewentualnie 
zastępczym) wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną karta gwarancyjna. Wszelkiego rodzaju 
zniszczenia lub uszkodzenia produktu (np. powstałe w czasie transportu do serwisu) wynikające z jego 
niewłaściwego opakowania, obciążają wyłącznie Kupującego. 
5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą czynności przewidziane w instrukcji obsługi, bieżące 
konserwacje, przeglądy, czyszczenie, regulacja, sprawdzenie działania oraz inne czynności, do 
wykonywania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie. Ewentualne czyszczenie sprzętu 
oraz inne wymienione w tym punkcie czynności dokonywane są na koszt Kupującego według cennika 
Serwisu Centralnego i nie będą traktowane jako naprawa gwarancyjna. 
6. Gwarancja nie są objęte: 
- uszkodzenia mechaniczne; 
- przewody zasilające, wtyki, bezpieczniki, itp.; 
- uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcja użytkowania, 
konserwacji 
i przechowywania lub używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; 
- produkty, w których osoby nieupoważnione przez gwaranta, dokonywały przeróbek, zmian konstrukcyjnych, 
napraw lub innych ingerencji (stwierdzenie takiego faktu powoduje utratę gwarancji); 
- uszkodzenia i wady powstałe na skutek wyładowań atmosferycznych 
7. Karta gwarancyjna niewłaściwie wypełniona (bez pieczęci punktu sprzedaży, bez wpisanej daty 
sprzedaży), ze śladami poprawek lub nieczytelna, jest nieważna. 
8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 
uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umowa. 
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UWAGA! 
Karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu, bez wpisanej daty sprzedaży, 

pieczątki punktu sprzedaży, ze śladami poprawek lub nieczytelna na skutek zniszczeń, 
jest nieważna. 

 
SERWIS 
 
28-300 Jędrzejów 
ul. Św. Barbary 40 
tel. +48 694 087 469 
biuro@k2electronics.pl 
Czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00 – 
17:00 

 PRODUCENT 
 
K2 Electronics Konrad Jaszczyk 
28-300 Jędrzejów 
ul. Słowiańska 6a/13 
konrad.jaszczyk@k2electronics.pl 
tel. +48 607 93 68 86 

 
DATA, PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAJĄCEGO 

 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
 
Lp. Data 

zgłoszenia 
Data 

wykonania 
Przebieg naprawy Pieczątka zakładu 

 

     

 


